
 

 

DEPARTAMENTUL DE POLITICI DE 

ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

 

PROIECTE NAŢIONAL E 

 
“Familia monoparentală, insecuritatea economică şi politica guvernamentală. 
metodologie de evaluare a calităţii vieţii familiilor monoparentale din România”, Program 

Naţional de Cercetare PNCDI II, 2008-2010 
Coordonator proiect: Nicolina Racoceanu, Cercetător ştiinţific gradul I  

Coordonator ştiinţific: Aniela Matei, Cercetător ştiinţific gradul III 

Responsabil proiect: Andra-Bertha Sănduleasa, Cercetător ştiinţific gradul III 

Beneficiari: ministere cu competenţe decizionale în domeniu, ONG-uri, autorităţi publice locale, cercetători  

Obiectiv General: a elabora o metodologie de evaluare a calităţii vieţii familiilor monoparentale, care să fie la 

îndemâna guvernanţilor în acţiunile de elaborare şi implementare a obiectivelor politicilor familiale precum şi în 

acţiunile viitoare de îmbunătăţire a strategiilor privind politicile familiale. 

Rezultate:  

ü Delimitări conceptuale privind noţiunile de calitate a vieţii şi familie monoparentală. Analiza tipologiilor 

familiei monoparentale din România. 

ü Construirea metodologiei de evaluare a calităţii vieţii familiilor monoparentale. 

ü Evaluarea calităţii vieţii familiilor monoparentale din România pe baza metodologiei construite. 

ü Set de măsuri de fundamentare a politicilor sociale privind protecţia familiilor monoparentale. 

ü Diseminarea rezultatelor proiectului şi demonstrarea utilităţii metodologiei de evaluare a calităţii vieţii 

familiilor monoparentale. 

Pagină web: www.monoparentalitate.ro  

 
“ Metodologie de evaluare a impactului politicilor familiale asupra comportamentului şi  
evoluţiei  structurilor familiale  în plan regional şi naţional”, Program Naţional de Cercetare 

PNCDI II, 2007-2010 
Coordonator proiect: Nicolina Racoceanu, Cercetător ştiinţific Grad I 

Echipa de proiect: Aniela Matei, Cercetător ştiinţific Grad III; Andra Bertha Sănduleasa, Cercetător 

ştiinţific Grad III, Mihaela Ghenţa Cercetător ştiinţific, Lavinia Ţoţan Cercetător ştiinţific 

http://www.monoparentalitate.ro


 

 

Beneficiari: ministere cu competenţe decizionale în domeniu, ONG-uri, autorităţi publice locale, cercetători  

Obiectiv General: de a elabora o metodologie de evaluare a impactului specific şi global (pe termen scurt şi 

lung) al obiectivelor actuale ale politicilor familiale asupra comportamentului şi evoluţiei structurilor familiale, în 

plan regional şi naţional. 

Rezultate:  

ü Delimitări conceptuale privind noţiunea de politică familială. Analiză comparativă a politicilor familiale 

dezvoltate la nivelul  ţărilor membre ale UE; 

ü Elaborarea documentaţiei de  fundamentare a metodologiei de evaluare a impactului politicilor familiale asupra 

comportamentului şi evoluţiei structurilor familiale in Romania; 

ü Construirea instrumentelor pentru elaborarea metodologiei de evaluare potrivit cu obiectivele şi programele 

politicilor familiale (Elaborarea metodologiei de evaluare a impactului politicilor familiale: metodologie de evaluare 

cantitativă a eficacităţii politicii familiale; metodologie de evaluare a situaţiei economice a familiei cu copii; modele 

econometrice pentru evaluarea analitică a impactului politicilor familiale; 

ü Evaluarea politicilor familiale din România pe baza metodologiei construite (aplicarea metodologiei); 

ü Analiza rezultatelor aplicării metodologiei de evaluare a impactului politicilor familiale asupra 

comportamentului si evoluţiei structurilor familiale in Romania;  

ü Realizarea unor activităţi de diseminare pentru demonstrarea utilităţii metodologiei de evaluare. 

Pagină web: www.meipf.ro  

 
„Perfecţionarea sistemului organizaţional şi informaţional în domeniul serviciilor publice 
sociale”, Program Naţional de Cercetare RELANSIN, 2004-2006 
Coordonator proiect: Nicolina Racoceanu, Cercetător ştiinţific Grad I 

Echipa de proiect: Aniela Matei, Cercetător ştiinţific Grad III; Andra Bertha Sănduleasa, Cercetător 

ştiinţific Grad III  
Partener: Centrul Regional de Formare Profesională Continuă Bucureşti 
Beneficiar: Direcţia Generală de Asistenţă Socială Giurgiu  

Obiectiv General: modernizarea serviciilor sociale de la nivelul administraţiei publice locale, cu scopul de a 

răspunde standardelor europene prin perfecţionarea sistemului organizaţional şi informaţional 

 Rezultate: 

ü Îmbunătăţirea cadrului organizaţional; 

ü Îmbunătăţirea sistemului informaţional şi completarea informaţiilor din baza de date, în acord cu noile 

norme în domeniu; 

ü Formarea personalului din punct de vedere profesional şi managerial (formarea de funcţionari publici capabili 

să pună în practică reforma din domeniu şi să se adapteze exigenţelor impuse de aderarea la UE; dezvoltarea 

http://www.meipf.ro


 

 

cunoştinţelor legate de practicile şi exigenţele europene din domeniu precum şi dezvoltarea de 

parteneriate cu sectorul non-guvernamental). 

 

“ Evaluarea eficienţei implementării reformei în domeniul serviciilor publice sociale”, 
Program Naţional de Cercetare NUCLEU, 2006-2008 

Coordonator proiect: Nicolina Racoceanu, Cercetător ştiinţific Grad I 

Echipa de proiect: Aniela Matei, Cercetător ştiinţific Grad III; Andra-Bertha Sănduleasa, Cercetător 

ştiinţific Grad III  
Beneficiar: Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 

Obiectiv General: evaluarea eficienţei implementării obiectivelor reformei şi a măsurilor legislative privind 

reforma instituţională, managementul resurselor umane şi dezvoltarea serviciilor sociale la nivelul administraţiei 

publice locale   

Rezultate:  

ü Analiza cadrului legal şi a politicilor existente la nivel central şi local în vederea susţinerii dezvoltării 

serviciilor sociale; 

ü Analiza modelelor de servicii sociale din ţările europene; 

ü Anchetă naţională pe bază de chestionar menită să evalueze  cadrul organizaţional şi resursele materiale şi 

umane implicate în dezvoltarea de servicii sociale în vederea estimării capacităţii de atingere a obiectivelor 

politicilor sociale;  

ü Selectarea unui set de indicatori calitativi şi cantitativi necesari în vederea evaluării stadiului implementării 

reformei privitor la reforma instituţională, la dezvoltarea resurselor umane de la nivelul sectorului public de 

servicii sociale precum şi la eficienţa şi eficacitatea reformei în domeniul serviciilor sociale.    

 
“ Evaluarea analitică a eficienţei programelor de măsuri prevăzute în domeniul politicii 
familiale”, Program Naţional de Cercetare NUCLEU, 2006-2008 
Coordonator proiect: Nicolina Racoceanu, Cercetător ştiinţific Grad I 

Echipa de proiect: Aniela Matei, Cercetător ştiinţific Grad III; Andra-Bertha Sănduleasa, Cercetător 

ştiinţific Grad III  
Beneficiar: Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 

Obiectiv General: evaluare analitică privind eficienţa măsurilor din domeniul politicilor familiale din 

România ultimilor ani  
 
 



 

 

Rezultate:  

ü Analiza programelor sociale şi a instrumentelor pe care le oferă statul român în vederea susţinerii familiei 

(indemnizaţii pentru familie, indemnizaţii de maternitate, servicii sociale, etc.);  

ü Dezvoltarea unui set de indicatori în vederea evaluării şi monitorizării indemnizaţiilor de asistenţă socială 

acordate pentru protecţia socială a familiei sau a membrilor acesteia;  

ü Metodologie de evaluare a politicii familiale din România; 

ü Anchetă naţională pe un eşantion reprezentativ în vederea măsurării eficienţei programelor şi obiectivelor 

elaborate pentru protecţia familiei.  

 
“Mecanisme de finanţare a serviciilor publice de îngrijire a copiilor”, Program Naţional de 

Cercetare NUCLEU, 2008 
Coordonator proiect: Aniela Matei, Cercetător ştiinţific Grad III 

Echipa de proiect: Aniela Matei, Cercetător ştiinţific Grad III; Andra Bertha Sănduleasa, Cercetător 

ştiinţific Grad III 

Beneficiar: Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 

Obiectiv General: Dezvoltarea şi testarea unei metodologii la nivel naţional pentru colectarea de informaţii în 

privinţa serviciilor publice de îngrijire a copiilor cu scopul evaluării necesarului serviciilor publice de îngrijire a 

copiilor 

Rezultate:  

ü Metodologie de evaluare a rolului politicilor familiale în creşterea gradului de ocupare a femeilor pe piaţa 

muncii din România (metodologie cantitativă pe bază de chestionar) 

 
“ Studiu de fundamentare a strategiei guvernamentale privind reinserţia socială a 
tinerilor proveniţi din sistemul de protecţie socială”, realizat în anul 2005 la cererea grupului 

interministerial coordonat de Ministrul Secretar de Stat Maria Muga în vederea elaborării Strategiei Naţionale de 

integrale socială şi profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie  

Coordonator proiect: Nicolina Racoceanu, Cercetător ştiinţific Grad I 

Echipa de proiect: Aniela Matei, Cercetător ştiinţific Grad III; Andra-Bertha Sănduleasa, Cercetător 

ştiinţific Grad III  
Beneficiar: Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 

Obiectiv General: analiza situaţiei tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie socială ca urmare a împliniri 

vârstei de 18 ani  



 

 

Rezultate:  

ü Anchetă naţională privind situaţia tinerilor care urmau să părăsească sistemul de protecţie socială în anul 

2005 precum şi situaţia copiilor care urmau să părăsească sistemul de protecţie în anii următori; 

ü Concluzii şi sugestii bazate pe rezultatele anchetei. 

 
PROIECTE INTERNAŢIONALE 

 
 

„Program Internaţional de Eliminare a Muncii Copilului” (IPEC) – în cooperare cu 

Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM) Geneva – primul „Raport Naţional privind Munca 

Copiilor în România”, 1997-1998 

Coordonator proiect: Nicolina Racoceanu, Cercetător ştiinţific Grad I 

Partener: ORGANIZAŢIA SALVAŢI COPII  
Beneficiar: ORGANIZAŢIA INTERNAŢIONALĂ A MUNCII 

Obiectiv: evaluarea generală a muncii copiilor din România, cauzele sociale şi economice ale exploatării copiilor.  

Rezultate:  

ü Analiza principalelor cauze (economice şi sociale) care generează munca copiilor;  

ü Anchetă la nivelul a 2 oraşe: Suceava şi Craiova;  

ü Elaborarea unui program naţional împreună cu reprezentanţi ai ministerului responsabil de protecţia 

copilului;  

ü Seminar naţional. 

 
“ Studiu privind finanţarea acţiunilor sociale în România ", Program de finanţare PHARE 

SESAM, 1997-1998  

Coordonator proiect: Nicolina Racoceanu, Cercetător ştiinţific Grad I 

Obiectiv General: evaluarea rezultatelor tipurilor de servicii sociale implementate prin intermediul 

parteneriatelor dezvoltate între autorităţile publice centrale, locale şi sectorul non-profit ca rezultate al suportului 

financiar oferit prin programul PHARE-SESAM    

Rezultate: 

ü Anchetă pe bază de chestionar şi ghiduri de interviu (aplicate în rândul managerilor, co-finanţatorilor şi 

beneficiarilor) privind 24 de proiecte PHARE privind serviciile sociale dezvoltate în 16 judeţe din România 

(centre de zi pentru bătrâni, servicii la domiciliu pentru bătrâni, centre pentru persoane fără adăpost, centre 

de suport pentru familii, centre rezidenţiale pentru copiii care părăsesc instituţiile de ocrotire, centre pentru 

persoane cu dizabilităţi, cantine sociale, etc.) 



 

 

 

 

„Efectele financiare ale descentralizării căminelor de pensionari în România”, Program de 

finanţare PHARE SESAM, 1997-1998 
Coordonator proiect: Nicolina Racoceanu, Cercetător ştiinţific Grad I 

Obiectiv: analiză referitoare la modalităţile de finanţare a centrelor de îngrijire pentru bătrâni şi la circuitul 

financiar în contextul descentralizării administraţiei publice locale.    

Rezultate:  

ü Anchetă în rândul a 13 din cele 19 centre de protecţie pentru bătrâni, privind modalitatea de organizare, de 

finanţare şi tipurile de servicii sociale oferite persoanelor vârstnice, gradul de acoperire a cheltuielilor în 

comparaţie cu nevoile de îngrijire a acestor instituţii, rolul managementului privitor la abilitatea acestuia de a 

atrage resurse financiare.  

“Social Services Institution Building“, Program de finanţare PHARE, 2005 

Echipa de proiect: Aniela Matei, Cercetător ştiinţific Grad III; Andra-Bertha Sănduleasa, Cercetător 

ştiinţific Grad III  
Partener: BERNARD BRUNHES INTERNATIONAL (FRANCE) 

Beneficiar: Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 

Obiectiv General: sprijinirea autorităţilor române în vederea implementării unui nou sistem de asistenţă 

socială care, printre altele, să dezvolte politici sociale ţintite pe nevoile reale ale diferitelor grupuri vulnerabile şi 

astfel să promoveze coeziunea economică şi socială. 

Rezultate:  

ü Analiza rezultatelor anchetei desfăşurate la nivelul sectorului public (SPAS, Protecţia copilului, DDFSS - 

Direcţiile pentru Dialog, Familie şi Solidaritate Socială) şi de asemenea de la nivelul sectorului non-profit. 


